ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА
Назив наручиоца:

Општинска управа Општине Лучани

Адреса наручиоца:

Југословенске Армије број 5, 32240 Лучани

Интернет страница наручиоца:

http://www.lucani.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Јавна набавка добара - набавка рачунарске опреме и то:
1. Десктоп рачунар - 1 (један) комад
2. Лаптоп - 1 (један) комад
Јавна набавка није обликована по партијама.
Ознака из општег речника: 30230000 Рачунарска опрема

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

22.03.2019.године

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

29.03.2019.године

Разлог за продужење рока:
Конкурсна документација се мења на старни 30 у делу техничке спецификације рачунара и
лап топа који треба да поседују.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца –
Општинске управе општине Лучани, 32240 Лучани, Ул. Југословенске армије бр. 5, са обавезном назнаком на лицу
коверте:
Не отварати - понуда за учествовање у јавној набавци мале вредности - Јавна набавка добара - набавка рачунарске
опреме поштом или лично на адресу Наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и
факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail. Предметна јавна набавка није обликована у више целина
( Партија ). Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на поменуту адресу најкасније 05.04.2019. године, до 10,00
часова.

Време и место отварања понуда / пријава:
Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општинске управе општине Лучани, Ул.
Југословенске армије бр. 5, у малој сали СО Лучани.
Понуде ће се отварати 05.04.2019. године у 11,00 часова

Лице за контакт:

Остале информације:

Александра Митровић, број телефона 0644852452, e- mail
адреса aleksandramitrovic29@yahoo.com

